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Základní stroj 

 Vznětový motor
 PR 754 PR 764
Vznětový motor   D 946 L A6 D 9508 A7 
Liebherr   Mezní hodnoty emisí podle 97/68/EG, 

2004/26/EC stupeň IIIA , EPA/CARB Tier 3
Výkon (ISO 9249) 250 kW / 340 PS 310 kW / 422 PS
Výkon (SAE J1349) 250 kW / 335 PS 310 kW / 417 PS
Jmenovité otáčky  1.600 1/min 1.600 1/min
Zdvihový objem válců  12 l 16,2 l
Konstrukce   6 válcový řadový motor 8 válcový V-motor 

chlazení vodou, turbodmychadlo, chladič  
stlačeného vzduchu

Vstřikovací systém  Přímé vstřikování,  Přímé vstřikování, 
 systém čerpadlo- systém  
 palivové potrubí-tryska,  Common Rail,  
 elektronické řízení elektronické řízení
Mazání motoru   Tlakové oběžné mazání, pracovní sklon až  

45° (PR 754) nebo 40° (PR 764) do všech stran
Provozní napětí  24 V 24 V
Alternátor  80 A 80 A
Startér 7,8 kW 7,8 kW
Baterie 2 x 170 Ah / 12 V 2 x 170 Ah / 12 V
Vzduchový filtr   Suchý vzduchový filtr s hlavním filtrem a 

vložkou mikrofiltru, předřazený odlučovač, 
 servisní indikace v kabině

Chladicí systém   Kombinovaný chladič  vody a plnícího vzduchu, 
hydrostatický pohon ventilátoru

 Pohon pojezdu, řízení
 PR 754 PR 764
Pohonný systém   Plynulý hydrostatický pohon pojezdu, nezávislý 

pohon pro každou stranu podvozku
Rychlost pojezdu*  Plynule regulovatelná 

Stupeň 1: 0-4.0 km/h (4.8 km/h dozadu) 
Stupeň 2: 0-6.5 km/h (7.8 km/h dozadu) 
Stupeň 3: 0-11.0 km/h (11 km/h dozadu) 
*  Přednastavená, rychlost může být regulována 

pákou pojezdu.
Tlačná síla při  520 kN 610 kN 
1,5 km/h 
Regulace mezního  Systém Litronic kontroluje otáčky motoru  
zatížení  a řídí rychlost pojezdu v závislosti na potřebné 

tlačné síle
Řízení  Hydrostatické
Provozní brzda   Hydrostaticky samosvorná, bezúdržbová
Parkovací brzda   Mokrá lamelová brzda, bezúdržbová, automa-

tická aktivace v neutrální poloze ovládací páky
Chladicí systém   Oddělený chladič hydraulického oleje,  

hydrostatický pohon ventilátoru
Filtrace  Jemný filtr v chladicím okruhu
Koncový pohon    S čelní, sériově zapojenou planetovou  

převodovkou, dvojité utěsnění převodovky 
s elektronickou kontrolou těsnosti

Řízení   Jedna ovládací páka pro řízení pojezdu 
i zatáčení

 Kabina strojníka
 PR 754 PR 764
Kabina   Odpružená uzavřená kabina s přetlakovou 

ventilací, sklopná o 40° pomocí ručního 
čerpadla, integrovaná ochrana proti převrácení 
ROPS (ISO 3471) a ochrana proti padajícím 
předmětům FOPS (ISO 3449)

Sedadlo řidiče Individuálně nastavitelné
Kontrola  Analogové ukazatele LC-Display, automatická 

kontrola a zobrazení provozních poruch

 Podvozek
 PR 754 PR 764
Provedení  Podvozek s pevnými  nebo s výkyvnými  

kladkami
Uložení Nosné nápravy a kyvný můstek
Řetězy  Mazané olejem, jednožebrové desky pásů 

SESS, napnutí řetězu pružinovým napínákem  
a napínání tukem

Počet článků řetězu, 
každá strana  44 44
Vodicí kladky/nosné  
kladky, každá strana  7/2 7/2
Turasové segmenty,  
každá strana 5 3
Desky pásů standardní  560 mm SESS 610 mm SESS
Desky pásů volitelné 610 mm SESS 660 mm SESS
 660 mm SESS 710 mm SESS
 710 mm SESS 760 mm SESS

 Tlačná síla PR 754/PR 764

Tlačná síla je závislá na trakci a provozní hmotnosti
* SESS Super Extrem Service Shoes

 Hlučnost
 PR 754 PR 764
Hladina hluku podle  LpA = 78 dB(A) LpA = 79 dB(A)
ISO 6396   (v kabině)  (v kabině) 
Hladina hluku podle LwA = 113 dB(A) LwA = 114 dB(A)
2000/14/ES (v okolí) (v okolí)
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Rozměry    PR 754   PR 764

   Podvozek  Podvozek  Podvozek  Podvozek  Podvozek 
   s pevnými  s výkyvnými  s pevnými  s výkyvnými  s dvojitě
   kladkami  kladkami  kladkami  kladkami  výkyvnými 
       kladkami

A Výška s kabinou řidiče mm 3.630   3.935 

B Délka bez pracovního vybavení mm 4.875   5.280 

C Rozvor mm 3.174   3.540 

D Výška žeber pásů mm 84   84 

E Rozchod řetězů mm 2.180   2.240 

F Šířka podvozku  mm 2.749   2.850 
 
G Šířka přes kulové čepy mm 3.145   3.263 

H Světlá výška mm 630   695 

 Přepravní hmotnost 1 kg 28.947 29.842 37.537 38.037 38.437

1 Včetně maziv a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabina ROPS/FOPS, PR 754 desky pásů 560mm/PR 764 desky pásů 610 mm
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Rozměry

Základní stroj  

 Množství provozních kapalin 
 PR 754 PR 764
Palivová nádrž   650 l   860 l
Chladicí systém    74 l    85 l
Motorový olej s filtrem    43 l    70 l
Rozvodovka    5,5 l     6,4 l
Hydraulická nádrž   215 l   281 l
Koncový převod,  
každá strana  18,5 l   22,5 l

 Pracovní hydraulika 
 PR 754 PR 764
Hydraulický systém  Řízení „Load-Sensing“ podle potřeby
Typ čerpadla Regulační čerpadlo 
Max. průtok oleje 261 l/min 352 l/min
Omezení tlaku   260 bar 260 bar
Řídicí blok   2 okruhy, možnost rozšíření na 4
Filtrace   Zpětný filtr s magnetem v hydraulické  

nádrži
Řízení  Jedna ovládací páka pro všechny pohyby  

radlice 
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Přední pracovní vybavení 

  Semi U radlice PR 754   PR 764

   Podvozek Podvozek  Podvozek  Podvozek  Podvozek 
   s pevnými  s výkyvnými  s pevnými  s výkyvnými  s dvojitě 
   kladkami  kladkami  kladkami  kladkami výkyvnými
       kladkami

 Objem hrnutého materiálu m3 8,9   13,6 
 podle ISO 9246      
A   Výška radlice  mm 1.650   1.950 
       
B Šířka radlice mm 4.030   4.370 
       
C Výška zdvihu mm 1.400   1.480 
       
D Rypná hloubka  mm 570   647 
       
E Nastavení úhlu záběru   10°   9,4° 
       
 Dráha náklonu max.  mm 972   1.028 
       
H Celková délka, rovná  mm 6.448   7.022 
       
 Provozní hmotnost s deskami kg 34.990 35.885 – – –
 pásů o šířce 560mm      
 Měrný tlak na podloží pro kg/cm2 0,98 1,01 – – –
 desky šíře 560 mm      
 Provozní hmotnost s deskami kg 35.225 36.120 44.720 45.220 45.620
 pásů o šířce 610 mm      
 Měrný tlak na podloží pro  kg/cm2 0,91 0,93 1,04 1,05 1,06
 desky šíře 610 mm       
 Provozní hmotnost s deskami kg 35.695 36.590 45.400 45.900 46.300
 pásů o šířce 710 mm      
 Měrný tlak na podloží pro  kg/cm2 0,79 0,81 0,90 0,91 0,92
 desky šíře 710 mm      
 Provozní hmotnost s deskami kg - - 45.680 46.180 46.580
 pásů o šířce 760 mm      
 Měrný tlak na podloží pro  kg/cm2 - - 0,85 0,86 0,87
 desky šíře 760 mm      
1 Včetně maziv a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabiny ROPS/FOPS, Semi U radlice, řidiče
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Přední pracovní vybavení 

  U radlice*   PR 754   PR 764

    Podvozek Podvozek  Podvozek  Podvozek  Podvozek 
   s pevnými s výkyvnými s pevnými s výkyvnými s dvojitě
   kladkami kladkami kladkami kladkami výkyvnými
       kladkami

 Objem hrnutého materiálu m3 11,7  17,0 
 podle ISO 9246 
A Výška radlice mm 1.650  1.950 
  
B Šířka radlice  mm 4.325  4.650 
   
C Výška zdvihu mm 1.400  1.480 
   
D Rypná hloubka  mm 570  647 
   
E Nastavení úhlu záběru   10°  9,4° 
   
 Dráha náklonu max. mm 1.043  1.094 
   
H Celková délka, rovná  mm 6.915  7.549 
  
 Provozní hmotnost s deskami kg 36.090 36.985 – – –
 pásů o šířce 560 mm      
 Měrný tlak na podloží pro kg/cm2 1,02 1,04 – – –
 desky šíře 560 mm      
 Provozní hmotnost s deskami  kg 36.325 37.220 45.570 46.070 46.470
 pásů o šířce 610 mm      
 Měrný tlak na podloží pro kg/cm2 0,94 0,96 1,06 1,07 1,08
 desky šíře 610 mm      
 Provozní hmotnost s deskami kg 36.795 37.690 46.250 46.750 47.150
 pásů o šířce 710 mm      
 Měrný tlak na podloží pro kg/cm2 0,82 0,84 0,92 0,93 0,94
 desky šíře 710 mm      
 Provozní hmotnost s deskami kg – – 46.530 47.030 47.430
 pásů o šířce 760 mm      
 Měrný tlak na podloží pro kg/cm2 – – 0,86 0,87 0,88
 desky šíře 760 mm
* Pro zlepšení rozložení hmotnosti a pracovních výkonů je doporučeno použít zadní pracovní vybavení nebo zadní protizávaží. 
1 Včetně maziv a provozních látek, 20% pohonných hmot, kabiny ROPS/FOPS, U radlice, řidiče.
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Zadní pracovní vybavení 

         Tažné zařízení Pevné
    

   PR 754 PR 764

A Dodatečná délka mm 463 434
    
B Průměr zajišťovacího čepu mm 60 60
    
C Tažná výška mm 619 678
    
D Světlá výška mm 466 528
    
 Šířka táhla mm 105 105
    
 Hmotnost kg 660 750

  Zadní 1 zubový Paralelogram 
  rozrývač s hydraulickou 
    regulací rypného
   úhlu

   PR 754 PR 764

A Rypná hloubka (max./min.) mm 1.201 (421) 1.300 (476)

B Výška zdvihu (max./min.) mm 1.040 (260) 1.000 (260)

C Délka, rozrývač zdvižený  mm 1.821 1.894
 
D Délka, rozrývač spuštěný  mm 2.374 2.494
 
E Šířka rozrývače mm 1,330 1.400

 Max. nastavení úhlu záběru  31° 31°

 Max. síla vrypu kN 118,2 166,9

 Max. vylamovací síla  kN 208,8 291,5
    
 Hmotnost kg 3.631 4.786

  Zadní 3 zubý Paralelogram 
  rozrývač s hydraulickou 
   regulací rypného
   úhlu

   PR 754 PR 764

A Rypná hloubka (max./min.) mm 791 (476) 900 (520)

B Výška zdvihu (max./min.) mm 985 (670) 1.038 (658)

C Délka, rozrývač zdvižený mm 1,821 1.894
 
D Délka, rozrývač spuštěný mm 2,374 2.494
 
E Šířka rozrývače mm 2,434 2.494

F Mezera mezi zuby mm 1,100 1.130

 Max. nastavení úhlu záběru  31° 31°

 Max. síla vrypu kN 120,4 176,4

 Max. vylamovací síla kN 208,8 291,5

 Hmotnost kg 4.725 6.160

 Protizávaží PR 754 PR 764

 Protizávaží kg 4.000 5.000

 Protizávaží s odkládací  kg 3.500 –
 přihrádkou

lwtria1
Hervorheben

lwtria1
Hervorheben

lwtria1
Rechteck

lwtria1
Rechteck

lsckoz0
Rectangle

lsckoz0
Sticky Note
das war auch verändert
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Vybavení

• = standardní, + = na přání, • = PR 754 a PR 764,  (1) = jen pro PR 754, (2) = jen pro PR 764

Změny vyhrazeny.

Vybavení a dodatečné díly cizích výrobců nesmí
být namontovány nebo přidány bez souhlasu firmy
Liebherr!

Základní stroj 
Odtahovací spojka   •
Tažné zařízení  •
Závěsné oko vpředu   •
Skříň baterie, uzamykatelná   •
Zesílená vana podvozku  •
Zařízení pro spouštění za studena  
s předžhavováním   •
Žebra chladiče s velkými oky   •
Ochrana chladiče, zesílená   •
Ochrana chladiče, otočná   •
Vznětový motor Liebherr   •
Hydraulický pohon ventilátoru  •
Kryt ventilátoru   •
Víko motoru s perforovaným plechem   •
Dveře motorového prostoru  
s perforovaným plechem   •
Dveře motorového prostoru  
s kloubovým závěsem, uzamykatelné   •
Oka pro nakládání jeřábem   •
Odlučovač vody v pohonných hmotách   •
Suchý vzduchový filtr, 2stupňový   •
Předfiltr s automatickým odlučováním  
nečistot   •
Sada nářadí   •
Vybavení, nástavec pro lesní práce 	 	 +
Pracovní vybavení pro skládky  
odpadů 	 	 +
Naplnění bio hydraulickým olejem 	 	 +
Ochrana nádrže	 	 +
Tankovací čerpadlo, elektrické 	 	 +
Filtr pevných částic výfukových plynů	 	 +
Zvláštní lakování 	 	 +
Odlučovač vody v pohonných  
hmotách, vyhřívaný 	 	 +

Kabina strojníka 
Odkládací plochy   •
Loketní opěrky, 3D přestavitelné   •
Popelník   •
Přetlaková ventilace   •
Sedadlo řidiče, 6násobně přestavitelné   •
Vnitřní osvětlení   •
Háček na oděv   •
ROPS/FOPS ochranný rám   •
Vnitřní zpětné zrcátko   •
Tónovaná bezpečnostní skla  •
Ostřikovač skel   •
Stěrač skel vpředu, vzadu a na dveřích, 
s intervalovou funkcí   •
Posuvné okno, vlevo   •
Protisluneční štít  •
Zásuvka 12 V   •
Vodní topení   •
Sedadlo řidiče, odpružené vzduchem 	 	 +
Hasicí přístroj 	 	 +
Klimatizační jednotka 	 	 +
Rádiové zařízení 	 	 +
Příprava pro montáž rádia	 	 +
Posuvné okno, vpravo 	 	 +
Ochranná mříž čelního skla 	 	 +
Prodloužení opěradla sedadla 	 	 +

Přístroje –  
indikace 

Indikace předvolené rychlosti (digitální)   •
Indikace teploty chladicí vody  
(analogová)   •
Indikace zásoby pohonných hmot  
(analogová)   •
Počítadlo provozních hodin (analogové)   •
Kontrolka nabití baterie   •
Kontrolka mazání motoru   •
Kontrolka elektronického řízení   •
Kontrolka utěsnění převodovky  
pojezdu na každé straně   •
Kontrolka ruční brzdy   •
Kontrolka odlučovače vody v palivu   •
Kontrolka řízení ventilátoru   •
Kontrolka zásobníku tlaku čerpadel   •
Kontrolka plovoucí polohy radlice   •
Kontrolka znečištění hydraulického filtru   •
Kontrolka znečištění vzduchového filtru   •
Kontrolka žhavení vznětového motoru   •
Varovné světlo kabiny řidiče  •
Kontrolka teploty hydraulického oleje 	 	 +

Podvozek 
Uzavřená rámová konstrukce  •
Šroubované turasové segmenty   •
Dělený koncový článek   •
Řetězy, mazané olejem   •
Podvozek s pevnými kladkami   •
Rám podvozku,výkyvný   •
Předsunutá nosná náprava  •
Řetězy s deskami pásů, s otvory 	 	 +
Vedení řetězu, středové 	 	 +
Kryt řetězu	 	 +
Podvozek s výkyvnými kladkami	 	 +
Podvozek s dvojtě výkyvnými kladkami (2)	 +
Turasové segmenty s výřezy	 	 +

Elektrické   
zařízení 

Startér 7,8 kW  •
Pracovní světlomet vpředu, 4 kusů   •
Pracovní světlomet vzadu, 2 kusy   •
Baterie startu za studena, 2 kusy   •
Hlavní spínač baterie, mechanický   •
Napětí 24 V   •
Alternátor 80 A   •
Klakson  •
Pípák zpětného chodu	 	 +
Maják	 	 +
Imobilizér, elektronický 	 	 +
Přídavný světlomet vzadu	 	 +
Přídavné světlomety na  
hydraulických válcích, 4 ks.	 	 +

Pohon pojezdu  
Automatická parkovací brzda   •
Automatická kontrola   •
Jednopákové ovládání   •
Elektronická regulace mezního  
zatížení   •
Elektronické řízení   •
Regulace rychlosti, 3stupňová   •
Hydrostatický pohon pojezdu   •
Brzdový Inch pedál   •
Nouzový vypínač   •
Chladič oleje   •
Planetové koncové pohony   •
Bezpečnostní páka   •

Pracovní  
hydraulika 

Regulační čerpadlo s funkcí  
„Load-Sensing“   •
Zpětný filtr v nádrži   •
Rychlospouštěcí funkce radlice   •
Řídicí blok pro 2 okruhy   •
Plovoucí poloha radlice   •
Předběžné nastavení, hydraulické   •
Hydraulika pro rozrývač 	 	 +
Hydraulika pro lanový naviják 	 	 +
Kontrola hladiny oleje v hydraulické  
nádrží	 	 +

Pracovní  
vybavení

Montážní deska pro přídavná  
zařízení jiných výrobců	 	 +
Tažné zařízení, pevné 	 	 +
Zadní protizávaží	 	 +
Rozrývač, 1-zubý 	 	 +
Rozrývač, 3-zubý 	 	 +
U radlice	 	 +
Semi U radlice 	 	 +
Naviják	 	 +
Plech na radlici proti přepadávání  
materiálu	 	 +

lwtria1
Hervorheben

lwtria1
Rechteck
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Liebherr-Werk Telfs GmbH
Hans	Liebherr-Straße	35,	A-6410	Telfs	
	+43	50809	6-100,	Fax	+43	50809	6-7772
www.liebherr.com,	E-Mail:	lwt.marketing@liebherr.com

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna
	+420 547 425 330, Fax: +420 547 425 331
www.liebherr.cz, E-Mail: info.lsc@liebherr.com

Firemní skupina Liebherr

Velká rozmanitost výrobků
Firemní skupina Liebherr je jedním z největších celosvětových 
výrobců stavebních strojů. Také v jiných oblastech získávají 
produkty a služby Liebherr vysoké uznání. Mezi další 
 produkty firemní skupiny patří například chladničky a mraz-
ničky, vybavení pro letecký průmysl a železniční dopravu, 
obráběcí stroje, stavební jeřáby, přístavní a lodní jeřáby.

Maximální prospěch zákazníků
Ve všech výrobních oblastech jsou nabízeny kompletní 
modelové řady s mnoha variantami vybavení. Svou 
 technickou vyzrálostí a uznávanou kvalitou nabízí produkty 
Liebherr při praktickém používání maximální míru užitku.

Technologická kompetence
Aby společnost Liebherr splnila vysoké nároky na kvalitu 
svých produktů, klade velký důraz na zvládnutí základních 
kompetencí. Proto důležité konstrukční skupiny vznikají 
z vlastního vývoje a výroby, například veškerá pohonná a 
řídicí technika pro stavební stroje.

Globálně a nezávisle
Rodinný podnik Liebherr založil v roce 1949 pan Hans 
 Liebherr. V průběhu let se malý rodinný podnik rozrostl do 
mezinárodní firemní skupiny s téměř 33.000 zaměstnanci 
ve  více než 120 společnostech na všech kontinentech. 
Zastřešující společností firemní skupiny je Liebherr-Interna-
tional AG se sídlem v Bulle, ve Švýcarsku, jejíž majitelé jsou 
výhradně jen členové rodiny Liebherr.

www.liebherr.cz


